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AL LECTOR

El Director d'aquesta Biblioteca va de-

manarme un tomet, peró que calla entre-

garli desseguida tenint que publicarse

dintre de quinse dlas.

Com, fet y a punt d'imprimir, en català,

no tenlam més que uns quants monòlegs,

l'hi vàrem enviar els que forman aquest

petit volúm.

Aquestos monòlegs son humorlstichs, y
han sigut escrits jafa mol temps, en cir-

cunstancias especials en que un necessita

expansió d'esperit, després d'haver fet

algún treball serio dels i/ti'cxigeixen gran

tensió mental. No obstant, a pesar de la

seva forma humorística, cada un d'ells es

un estudi psicológich, de psicologia irre-

gular, que podriam dirne. L'un, es la de la

Filosofia d'un borratxo. L'altre es la del

estat del somni qu'en dihem pesadilla.. Un



altre son las reflexions de gent que re-

flexiona sobre lo que no val la pena d'ésser

reflexionat. Y el més llarch es un estudi de

l'estat mental de certa gent als quals la

paraula may correspón a l'idea, ni aques-

ta a la excitació externa. D'aquets cervells

incoherents el mon n'està ple, y cada dia en

sentim de gent f/na s'explica d'aquesta ma-

nera. Dit això, aquí van rts monòlegs, que

si'lsfan riure un rato haurà lograt lo que

desitjava el seu affm.

Pompeyus Gener
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MONÒLEG

La decoradó represi:];'..! un .|iiar'.o ik' s<,lu:r, arrfglai ah ;mi
artistlch. Surt na jove d'uns 26 anys, elegantment vestit,

perd sens afeclaciú, un poch a la Inglés». Al arribar tira'l

barret, el sobretodo y'l bastí sobre d'un sola y exclama;

—|Ay Senyo! Encara dirín que parlant la

gent s'entenen, quan la major part parlan,

parian y no diuhen res. |Ay! dispensin, encara
nois havia dit Deu los guart, y vostès no saben

de que me las hech.

Figúrintse qu'havent arribat de l'estranger

l'altre dia, vaig comensar a fer las visitas de

costum a totas las familias amigas. Es clar,

després de tant de temps de no véirrelsl... Ahir
vaig dir, deixam anar a casa donya Madrona.
Pobre senyora, tindrà una alegria; jtant que
m'estimava quan jo era petit I Efectivament,

gran sorpresa va ser la seva al reconeixem.
—£Peró d'ahónt surts? |Ay, mare meval Casi

no t'haguera conegut! |Ja ets tot un senyó de
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respecte! |Ay caratsus de xicotl [Si't vegis la

teva mare, que al cel siga! Bé, bé. £Y donchs,

que ja't tenim per aquí?

—Aixís ho sembla,— li vaig respondre.

—lAhl ;que no ho sapsï Casém la Juanita.

—|Aaahhhl
—Es a dir casém, casém...—va anyadir,—ens

l'han demanada.
-;Y qui?

—Un jove... d'edat, una persona molt repo-

sada, que sembla un galant home. Ha estat a
l'Habana... y qu'es diu que té molt bona posi-

ció. |Ohl Y que vens bé; com qu'ens haguessis

caygut del cel. Perquè com diu el refràn, de
dinésy de bondiit, la. nu tat de la mitat, y no
es or tot lo que llu, y vestiume un bastó, que
vos semblarà un senyó, y el hàbito no hace el

monge...
—Peró donya Madrona, [per la mort de Deul

iQué té que veure tot aixó ab la meva vin-

—iDéixam explicar, sant cristià! Ja ho veu-

ràs. Mira, els refrans tots son sentencias.

—Sf,— vaig replicarii jo.— Com aquells de
talcs padres talcs hijos...

—[Justí—feu ella.

—Y d padre ganador, hija gastador. Pedra
movedïssa, no posa molsa, y qui muda, Deu
l'ajuda.

—Bé, vaja, tu ets d'aquells que a tot troban

taps; peró deixém els refrans y aném al cas.

—iNo es pas un cas de còlera?

—No home, al cas de la noya, Donchs com te
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dcya, podria ésser ben bé que'l que vol ésser el

nostre gendre no fos lo que representa; perquè

£quí sab marc dc Deu? Y tu qu'has corregut la

Seca y la Meca y que may te faltaa bonàs pa-

raulas, perquè ja veuràs, noy, las bonàs paruu-
las son las quefan menjar als malalts. Aixís

es que podrías informarte de si ell... ;m'en-

tens?

—Sí, senyora, sí, entesos. £per<5 informarmeï

iab qui? jab els malalts?

—|No, home, no! Ab uns senyors que't diré.

Y anantsen cap a la calaixera, obra una
capsa que hi havia allí assobre, d'aquellas de

dulces y treu un paperet, tot dihent:

—Té,'l meu senyó ha apuntat aquí las perso-

nas que podran donar rahó del promès de la

noya y una pila de cosas més. Perquè tu ja

compendràs que si nosaltres hi aném directa-

ment, no'ns diran pas la veritat, mentres que
s'hi vas tu, y fente una mica! ganso, com qui

tracta de fer algun negoci, tu qu'ets llest, pot-

ser sí qu'en podràs treure l'aygua clara. |Qué
diantre serà que ab cinch no poguém sapi-

guer la veritatl Y cregas que tan jo com en
Cayetano, com la Juanita, sempre te'n estarem
agrahits.

Jo que agafo el paper y llegeixo: (Se treu un
paper.)

«Pedír informes sobre don José Balart, a don
Anastasio Fustagucras, 8 Capellans. — iVuyt
capellansl |Ah, noi Capellans, número 8. —
Don Pablo Pous y Prats, Trompetas 7 y 9.

Don Francisii.ru TirMloniía y C. ;l
, del Comercio.
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Bora del Rech, 4 bagos.—|Ah, no! 4, bajos.—
Dona Ana Barandiaràn...»

Aquesta senyora ileu Omvv amcrirM.i.

—Ay, ayl iCóm ho ets endevinat.

—Però dona, si'l nom ja ho diu, Baran... dia-

ràn. Baran... diaràn. (Això ho diu tot cantant
un ayre d'habanera, ab els brassos apoyats a
las caderas y gronxantse.)
—Sempre seràs plaga.

(Continúa llegint.)

—Dotí Toribio Saltó, 10 Ramalleras... (Srad-
miray riu.) Y Don Arnaldo Ronealí, Pasaje
Permanyer.'
Esta bé, donya Madrona, descansi, y dintre

de dos o tres dias tindrà la resposta.

. Aquest dematf'm llevo A las deu, m'arreglo
com il faut, me poso la trona y'l daltabaix
(senyalant al pardessús qu'ha deixat sobre'l

so/d), guants nous y cap a casa del primer íalta

gent. Aquest, don Anastasi Fustagueras, figú-

rintse qu'es un senyo grassó, petïtó, tot afeytat,

fresch, ab un clatell de frare, que'm daban
unas tentacions de darli una natal Aixísque
vaig trucà a la porta, ell mateix me va sortir a

—Deu lo guart. iQné se li ofereix?

—Vinch a veure sí coneixeria vostè un tal...

don Joseph Balart.

Encara no vaig haver pronunciat aquest

nom que, fentme entrar, va exclamar tot entu-

siasmat: iQuif dEn Josepet? iBorrangul ihome

de Deul no l'haig de conèixer? Si precisament

no'n conech pas d'altre. iEn Josepet? Vaya,
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vaya, vaya. V qui ho havia de dir? Donchs vos-

tè es amich d'en Josepet? Vaya, vaya, vaya.

Sentis home, siinlis. dl·lxi'l lxirret, fiquí coma
casa seva! Si senyor, en Josepet... ves quina
casualitat... Mare de Deu!
-Donehs jo veniu peri)iic'jii digués, qui: trií ,

*

cóm se troba d'interessos, perquè jo tractava

deferunnegociet...

—.Ja veurà. Psé, psé. {Sab? Perquè en Jose-

pet (movent la md d'un cantó al altre com
volent indicar un terme mitj) aixís, aisís. Sab,

sobre tot els seus amichs; perquè ell...m'en-

tent (ab un dit senyalant l'ull, com qui vol

indicar un que vigilo). Y després, (*c toca ai

clatell com per indicar que no té cap pel de

lontoj en íí... tothom ho sab... perquè... £Es dir

qu'es llest? (Aquífd un xiulet y allarga la

cara sortint molt els ulls com perindicar que'

s

pert de vista) res, que es d'aquells que... (ab la

md alsadafd un signe cap enderrera ab lo dit

gros, com qui s'ho tira tot a la esquena), y si

convé també... (ab las dugués mans significa

un que toca'l dos), peró sab (indicant ab la md
dreta qu'es persona reposada), y per lo demés,
tiri endevant, home, tiri endevant. [Borrangu!

no faltava més sinó que... jo't toch ;y hara?

;qué som plagas aquí?...»

V tot donantme cops a la espatlla, com qui'm

proteigeix, m'anava acompanyant cap ala por-

ta tot dihentme:

—iVamus, home, vamusl Vàgisen descansat.

Ya m'entent vostè...

—El diable que t'entengui—vaig pensar jo,
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mentres ell, tot despedíntme nb mil reverencias

y cortesias, anava exclamant:

—Resi Va ho sab, aquí es a casa seva, may
que passi, puji; torni quan vulga...

—|Ból vaig dir, vetenaquí un que no ha filat

d'avuy. Sí qii'efitieh ben enitral . (Aquí n-peteix

alguns dels gestos del' altre parodiantlos),

Va, anémsen a veuren un altre.

—Don Pau Pous y Prats, Trompetas, 7 y 9.

Vritat que ja fà guerrera,
j
Paul

|
Pous! |Pratsl

(Aquests noms los pronuncia imitant detona-

cions). V després, això d'estarse'l carrer de las

Trompetas, y jset y noul (pronunciant encare

comqui imita dos trets més). Vamus, militar

tenim, y, per tant, home franch què'm dirà'l pà,

pà, yl vi, vi. Efectivament, lo tal don Pau
Pous, era un senyor alt, magre, èscardalench,

10 menys d'uns 58 anys, bigoti gris, aires de

militar retirat y de parlà resolut, me va rebre

bé; peró sense fer ías exclamacions de l'alt re

papanatas, y'm va fer assentar tot dihent:

—Vostè dirà.

—Home! jo venia à pendre informes de don
Joseph Balart, que m'han dit que vosté'l coneix

bastant.

—iQuí? £cn Pep? Miri, jo soch molt franch, y
11 parlaré clà y català, dihentli tot tal com pin-

ta. A n'aquet xicot, fa ja molt temps que'l co-

nech, imolt tempsOpero molt!

—iDonchs digui que ja deu ésser un xicot

vell?

—|Ca, horael Si es fill de las bombas d'Espar-

tero. Alashoras, quant s'eu va anar a la Haba-
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na, avans d'anarsen li vaig; dirli: |oh! y que li

vaig dir al mitj de la plassa de Palacio y a n'ell

mateix, tal com jo li conto are a" vostè: Mira
noy, tu, si'm vols creure, pots fer molt, molt,

peró molt! t.ín arribant, lot seguit lu ki que has

de fer es aixó y aixó, y't resultarà aixó y aixó

altre, y res més, y deixat de qüentos. Perquè
tu pots arribar aquí y allí y allí baix y no t'em-

boliquis, diguin lo que vulguin... Deixa que
xerrin... y tira endevantl Y, tal dit tal fet. Pas
per pas; punt per punt; ni més ni menys; en

sense faltarhí ni una coma; tot li va passar tal

com jo li havia dit, de la mateixa manera.

Donchs ja ho sab,—me va dir alsantse,—si no
vol res més, mani, que jo m'entomo alia dins,

qu'estém esmorsant ab un antich company, |ohl

y que potsé vosté'l deu conèixer, es el coman-
dant d'armes de Sallent, el qui havia sigut aju-

dant d'en Baíges: home, entri que pendrém
unas copetasl

—iEscopetas? no senyor, no, no faig bu-
Uangas.

—No home, unas copas.

—No senyor, gracias, dissimuli, que vaig de-

pressa.

-Vostè mateix.

V sense més, ab quatre brincos escalas avall.

iQuínas explicaderas de gall dmdi! Tant ne te-

nim com nc teníam. Potsé's pensa ara aquest
bestia que m'ha explicat alguna cosa?
Vamus à veure'l tercer y cap à la Bora del

Rcch falta gent.

•Franciscà Tirallonga y Comp.3
-, agentes de
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Aduanas, consígnación de vapores, expedició-

nes, etc, elc
jAquf esl vaig dir, tot obrint las ventallas y

mirant en un jïràit íua.üTLt/éni lot pk'r do caixas,

ab un escriptoriet tot menut al costat. Per las

pari'ls, tot eran anuncis du .-ortiJus úc vapors,

un mapa d'Espanya y un altre d'América.
—;Don Francïsco Tirallonga?— vaig demanar

a un dels dependents que clavaban caixas.

—Allí'l fondo del magatsém el trobarà; miri,

es aquell senyor que du la ploma derrera l'au-

rella y aquellas facturas à la mà.
Aquest era un home alt, d'uns cinquanta y

tants anys, lentes, bigoti y patillas, aire tot

amohinat, americana tota bruta de borralls de

cotó, que semblava qu'hagués abrassat una
xinxa de fabrica, y ab las mans plenas de guías

y facturas anava caminant per entre las caixas

y dictant ordres.

-—iQué se li ofereix?—va dirme d'un tó sech,

mentres seguia passejantse amunt y avall {1}

ilel maííatsém,

—Ja veurà. Jo venia a sabé si vostès conei-

xerían un tal don Joseph Balart.

—iJoseph Balart? Joseph Balart?—feu ell tot

distret, com qui pensa ab un'altre cosa.—iJo-
seph Balart?...—Y girantse cap a mí,—no'l co-

nech; no sé qui es.—Y continuà per amunt y
per avall entre las caixas dihent: El 35 à Méjic!

(1) L'actor, al eipllca aquesta conversa faa d'Imitar al

comerciant distret que passeja, yl que pregunta que II va
al derrera Mplicantse.
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—Home, no l'ha de conèixer? Si es un qu'ha

sigut dependent de vostè...

—{Joseph Balart? {Dependent de vostè?—ana-
va dihent maquinalment.—No '1 conech, no st;

qui es, Pepet ten comte ab el 7 qu'es fràgil!

—>Sí que l'ha de conèixer... que va ser con-

signatari dels senyors Negrevernis Hnos., à la

Habana. •

—
« Joseph Balartï... {Dependent de vostè?

{Negrevernis Hnos. a la Habana?... no'l co-

nech; no sé qui es.» Túl no't descuidis del 81

—«Però, home de Deu, si diu qu'es ell qui'ls

despatxava la goleta Curra, cada vegada que'ls

portava a vostès cargaments de sucre!-

—Joseph Balart... dependent de vostè... Ne-

grevernis Hnos... goleta Curra... cargaments
de sucre...? no'l conech; no sé qui es.«

—-iPerú, home! si-diuque vostè mateix l'ha

presentat aquí a cal Arnús perquè li coleques-

sin els fondos, y a més, han sigut tots dos de la

Junta del Banch Hipotecari de Puerto-Rico.-

—•{Joseph Balart dependent de vostè....'

Negrevernis Hnos goleta Curra carga-

ments de sucre a cal Armis apotecari de
Puerto-Rico ? noi conech; no sé qui es.>

—«iDimonil si diu que cada dia ve a dinar ah
vostès! que'l tenen com de la família, qu'els

noys de vostè fins al tutejan y tots li diuhen
Pepito •

—<iAaahbli!!tll Home, ho hagués dit antes! sí,

home, si, en Pepito! Si que'l conech; si, bueno,
sl, entesus, en Pepito, entesus...*—y tot ficant-

se entre unas pilas de bultos:—*Mira, noy,—va
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cridar ab un mosso que remanava caixas—«ten
conta! A aquellas de la dreta'ls hi marcaràs
•Frdgü' qu'estan plenas de llunas de miralls,

y van a Filipinas. Ten conta, home, burrango,

de poch que no fas caure aquest caixó de l'es-

querra que hi van globos de quinqués. A las

del fondo, no las més grans, sinó las més peti-

tas, hi marcaràs...»
—'An'a tu t'havían de marcarl»—y sense

dirli res més m'en vaig anar convensut que
d'aquest tampoch ne treuría l'aygua clara.

Prench lo tranvia en frente'l Parque y cap al

Ensanxe falta gent.

Diputació n.° 332, l. er pis, de casa bona. Gent
d'Upa, lloro al balcó, miranda ab balancins,

jardí ab plantas d'Amèrica, vamus, cubanos
richs. Tiru la campanilla, y'm surt una mulata.
— -tQué ze ofrece à su Mercé?>
— {Dona Ana Barandiaran?-

—Seftorital·

V desde dins una veu de cubana, arrastrant

las paraulas com si tingués mandra:
—«;Qué es ello?*

—Un cabayero rmiy sabroso pide uté.>

—«Que pase.»

Dit y fet, la mulala'm condueix a una saleta

que daba'l jardí, ahont y havfa una jamona mo-
rena, bona miiss.'i. veslidíl al) una hala blanca

grontxanse ab un balanci y fentse vent ab un
vano. |Vamos, vaig pensar, del malt al menosl
Vai més donar un tom per aquí que per la

Rambla.
—«Siéntese y deje sombrero.»
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Me va dir ab lo mateix accent americà y veu
dolsament mandrosa.
—«Ya vera usted, sefiora, usted me dispen-

sarà que la moleste...'

—cNo hay <le qué.»
—«Pero, cs porque me han dicho que ustedes

conocen un Caballero que estuvo en Cuba, que
se llama don José Balart >

—«iQuién? jPepe? iCómo no? Si somos como
hermanos; mire, nos hemos criado juntitos;

cuando estabamos en cl ingenio ayà en Guana-
bacoa, cada dia yo iba paseo caminito é la ma-
nigua en la volanta y el al-laito à cabayo, con

zu machete y zapato de baqueta como ze usa
ayà; ;sabe? y, luego con Pancho y nifio Trinià

y Milagrito Angulo, y Marí Samaniego, armà-
bamos unos bochinches; jporque amigo, los jó-

venes en la Habana son muy parranderosl»

—•Mire usted, seflora, yo no he venido para
saber lo que son los jóvenes de la Habana, sino

lo que és don José Balart, por lo tanto •

—Puébúeno! si esto es lo que le estoy di-

ciendo. jPepe? qué esperanza, amigo, qué espe-

ranzal Si cuando se marchó à Guanajay, todos

yoràbamos y mamaíta y Trinià, íueron il des-

pedirle. Y aqueya noche nadie durmió en

— «SI, seflora; lo creo, y à ml me tiene sin

cuidado si ustedes durmieron ó no; però Pepe
quién es, qué hace, en fin, por cl amor de Dios,

explíqueme usted algo de él.»

— > De él y de todos los que sean de él. Mire,

Pepe tenia un hermano que era un pendejo y
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que lo hizo sufrf mucho; y luego una taíta ma
buena, rau hucna, y un primito que lo yamdba-
rnos niflo Lolo, y que bailaba nruy bien la zo-

pimpa y la zamacueca y comla mucho fruto

bomba y mucho mamey, tanto que una noche
que caia yclito puro le cogió er pasmo... yer
medico lc dijo no fastidic, amigo..."

—iiA quién a don José?»
—<No, mi amigo; à niflo Lolo.»
—«Però, sefiora, por Dios, sí yo lo que quiero

saber es todo lo que se reflera & don José, y
de lo demàs se me importa un ràbano.»
— «Amigo, tenga pasencia, que too viene.

Piies, mire, cuando yegó Barmasca à la Haba-
na, todos iuimos con Pepe ar baile, que se dió

en el teatro Tacón; que estuvo mu bueno. Naa
de gente de color. Un guanajo de mulato que
h;i.bi;i _vi.:iíi

,.o de PaisaiiiJú, mu rico, hombre de

mucho peso, se puso er fra como un cabayero,

guante colo cafia, muy sabroso, y lo botaron
I '.:(:t ;[ . Lo misnio sucedií'i cuando mamalta era

joven, que una vez er genera Concha íué ose-

quiao por los juagiros de la Vuerta de Abajo y
toas las vegueras, que usted no se acordarà.»

—•No, sefiora, no; auri no habfa nacido.»
—«Pué bien, entonçe, contaba mamaíta, que

pasó lo mismo con un cimarrón, que se puso
muy bravo, y con un zambo que yégó de la

Guayra, que hasta le dijo ar generà: jEl hijo de
la gran sietel»

— "Però, sefiora, por Dios y su Madre Santl-

sima, iquiere usted hacerme el favor de decir-

me quién es ese-Pepe?»
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—«iPué, que no se lo esplico a usted? Nues-
tro don Pepe, es el amigo de mi hermano y
también era amigo del primer novio que tuve,

Pancho Maeso que murió en la toma de Baya-
mo, pobrecito, lo machetearon X chapeo.» (Plo-

—Pues la acompaflo à usted en el sentimiento,

y usted me dispensarà sefloraperosemehace
tarde. A los pies de usted- y m'envaig anar,

sense poguer sabé qui era en Pepe—com antes

no havia pogut treure en clà res sobres d'en

Papitu, d'en Pep ni den Jusapet.

Carregantme de paciència m'en vaig a veure
en Joaquim Salto (aquífa un salt) aquet es un
bailarf, un bolero. Carrer de Ramelleras, nú-

mero 10, escaleta sospitosa, tercer pis. Casi no
gosava entrarhi—perquè francament... si algü

m'hagués vist—qui sab que's hauria pensat.

Quant vaig ser al replà del primer pis, ja sento

un sarau de cal ampla, rrrech... xech... xeclt...

qui'm compr'un fiar, de vellut,Uc vellut, qu'en-

cara no l'hai dut... (això ho va dient ab los

brassos oberts ballant un punt de bolero, e

imitant l'espatech de las castanyolas) arribo

al tercer pis y truco... Vet'aquí qu'en surt a re-

bre un socio tot salau, afeitadet ab manegas de
camisa calsotets lligats al tormell, y zapillas

blancas. jDeu lo guartl Deu lo guart (aquí imi-

ta la resposta del baüart,fent una reverencia

de ball y un punt ab la cama), Entril Entro a

una saleta bastant bruta y tot fent un punt me
diu: ;qué se li ofereix? Home jo venia per saber

si un don Joseph üalart, amich de vostè, es per.
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sona de bons antecedents, ;qué fa?... Ell que'm
respon: Miri, do vegadas s'està assentat (s'as-

senta ab afectació com un Unitari en una pan-
tomima). De vogadas dret (y s'alsa tot fent

un sal y's queda ab los brassos apoyats a las

em/cras), de. vegadas se passeja {aquí toca la

música cl «pasco de las boteras robadas- y se

passeja imitantlo). Bé, ja veurà, jo no vull dir

això. Vull dir si es calavera, :-,\ trista, molt, si cs

amich dc tiberis, en fí...

—
; Ah! Miri, l'allre islíu quant van venir

aquí aqucllas francesas del kiltirikí. Sempre
estaba ab ellas y... (aquí se posa a ballar uns
quants compassos de can-can acompanyats de

la música).

Bé, vol dir qu'es aficionat a la brometa...,

també li deu agradar anarah las tlaraencas? Eh!

Ja vi -

l i

- -
: "i . ía ilus anys. i|',i.)ul va vonf de l'Ha-

bana va porti! un criat negre qu'es deya Santos

y Lot era (aquí fa uns quants passos c/c tango)

pern després que va passa, per Andalusia en va
pondre un d'andalús que li deyan Cuanito cl de
tus pararus un niir.vn do 'follia qu'era do Kaon

y que tocava molt l>é la guitarra y a casa seva

sempre s'estava de... (aquí fa uns quants
passos de sevillanas) pero després, res.

iQué vol dï resi

Res, home, res..., es dl res..., be si... quant
va a algun ball de societat balla ab alguna se-

nyoreta alguna polka d'aquellas de... (aquífent
maneras exageradamentfinas pero que resul-

lan cursis, se posa a ballà una polka de socie-

tat).
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V per lo demés, ja li he dit res, res més... ah
sí, com ell es tic Palamós, quant s'en va al seu

poble per la festa majó al istlu a passarhi uns
quants dias tinch entès que li agrada molt Ferhi

peta alguna sardanela d'atjueUas de:

Sanch y aigua Cristo suava
perda beure'ls bons segadús.

tarantom tarantom tarantaina

tarantom tarantom tarantom

(diu això imitant lo ball de los sardanas),

Bueno, dorichs, vaig rcsprtndrcli, res, res, ja

ho veig que aquet xicot es, res, aixó (fa una
tercerilla) y res més.

Per fí aconortantme a acabar de passar los

set calsers d'amargura m'en vaig al Passatjc de
l'inn.Mivt r a voutv a <km Arualdo Rnucali.

Aquet s'està en una caseta baixeta, ab la seva

corresponenta verja devant del jardínet; se

sentia teclejà" al piano y una veu de barítono

que fcya escalas. Tiru la campanilla, m'obra lo

reixat una criadela moll aixerida.

•iDon Arnaldo Roncali?»

—Entri,—me respón.

—V'm trobo ab una saleta senzilla, adornada
ab bustos de guix de Beethoven y Mozart. Un
grabat representava Meyerbeer al mitj dels

seus protagonistas. Un piano, un armonium,.
parflturas per sobra de las cadiras, en íf, la

casa d'un músieh. Lo dit era un home d'uns 35

anys, barba negra ab puntas, cabells un xich

llarchs despentinats que li queyan sobra'l front
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com blens, mirada asboigerrada, corbata de
Has desfeta, americana de vellut, sapatillas de
moro, vamus un artista! Me va saluda y'm va
fer seure en un silló, mentres ell s'asseya al

tamburet giratori del piano, tot talarejant un
motiu d'una iria cualsevol.

A n'aquest hi ha que serli íranch, vaig pen-
sar, aixís es que tot seguit li v\.ú% J i r:

—Miri, yo venia a sabé informes de don Jo-

seph Balart, que m'han dit qu'es molt amich
vostre, y hi hà una família que no'l voldria re-

bre en sensa...

•Ma l'amicofavorito
ricevere non vuol...'

m ' respongué mitj cantant la serenata del

Faust.

—Perquè ell se vol casà ab una senyoreta de

mol bona família, noya molt ben educada, de

moltas prendas y que pot a n'ell ferlo feliz.

Alashoras, sonrient ab cert escepticisme y
movent al cap, va exclamà tot cantant;

•La donna é mobile

gual piuma al vento,

mutta d'acento

e di pensiero.'

—Va veurà, móvil o fixa, el certus es qu'ell

vol casars'hi; y com vostè compendrà, la famí-

lia d'ella vol saber si es home de passions, si

ha sofert, en fi...
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A n'aixó ell que s'em posa a cantà allú de la

Traviata:

*Non sai Tcchchio geni/or

Non sai tu quartto soffri.,.*

—Ja veurà, clà, jo voldria sabé qu£ es aquet

jove, d'ahont es...

Y vet aquí que'm surt un altre vegada ab al

Faust:

'lo vorrei saper
del Giovin che i incontrato
ta qmttità natal

e come si es chiamato. •

—Perquè, com compendrà vostè, ell, que
passa per tenir molts diners, seria un desen-

gany terrible si luego resultés qu'estíí mal de
fortuna, perquè vostè ya veu en lo temps que
som lo diné ho fa tot.

Vctalaqui que pega un brinco, s'em aixeca

y apoyant una cama sobre la topa del piano,

se posa a cridà com si fos un Meíistófeles:

•iDiodiVor
dio del ntundo l'signor.

—Bé, ja veurà, home, deixis de músicas. La
mare de la noya m'envia...

Y alashores:
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•Madre infelice

corro dsalvarti.-

—No corri, home, no corri, que podria caure

yferse mal, y contéstim si es que vol, d'una

vegada, y si no vol, díguiume y no'm fassi fel

ximple. Jo vinch per veure si vosté'm vol re-

velar l'estat d'aquest jove, la seva posició, lo

que vostè sàpiga intimement.

Aquet cop, ell que'm surt ab YAida.

'/Oh, que pretendi tu!

Jamay, Jamayh

Jo't toch, potsé'pensa ara vostè que soch al-

gun investigadó, o un d'aquestos de la polissfa;

no, home, no, jo no'n tinch que fer cap mal us

del que vosté'm lligui, n mé~ qw'wh això no hi

antro ni surto, es un encarrech que m'ha fet la

mare de la minyona, y no hi tinrh cap culpa.

—No, tu non sei colpevole.

Non sei colpevole...

—A n'aquf sí que vaig dir, si ets boig que't

lliguin, agafo al barret, salto'ls tres escalons,

passo la verja, cap al tranvía; y ya era casi al

carrer de Corts, qu'encara sentia aquell marra
que bramava més fort que may:

No tu non sei colpevole.'
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Y velsiaquí que m'he passat casi tot !o dia

preguntant qui era aquet don Joseph Balart, y
tan ne tenim com ne teníam, ni un dato, ni un
borrall, ni una paraula, ni aixis (senyalant ab

lo dit xich una mica), tothom m'ho ha contat

tot, tot, menos lo qu'is demanava... y després

encare diran que parlant la gent s'entenan!

iVaya unas explicaderas de gall dindïl
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MONÒLEG

(Es de nit)

L'escena representa una. avinguda o gran carrer, o passeig.

Un edifici de gran especte, estarà llluminal Interiorment. HI

haurà un fanal y prop un padris, com els que TU ha en els

passeigs. Se sentirà una música que acava un colillan.

Luego aniran sortint senyors abrlgats, vestits d'etiqueta

ab barret de copa, portant del bras senyoras disfressadas,

ab abrichs Uns quants jeves de frac y pardesaús, anrten fent

gran galiara. Un d'ells, discuteix com si volgués quedarse;

fumapuro. Els altres el dEixan. y n'Jcdant-r sol, se posa en-

trc'l [anal y'l padris. tol desíttrochiit, y ab el barret enderre-

ra, y tot pensatiu eiclama;

(Tot aixó ab calma, y al últim cambiant la

veu y baxant de tó).

|Ay, senyor.,, quin món de monas!

(petita pausay tot meditatiu)

no hi han més qu'homes y donasl

(pausa y com qui rumia).

3
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Ni han de grans... ni han de petits

de grassos... d'escanyolits,

ni han de tristos, ni han d'alegres

ni han de blanchs y ni han de negres,

ni han d'esgrogueits, de roigs,

ni han dc tranquils, ni han de boigs,

ni han de sabis, ni han de burros

ni han de panarras, de curros,

ni han d'ordinaris, de fins,

(pausa)

també ni han de mallorquins I

CS queda com qui ha dit una gra» sentencia

y n'està content. Un moment sense dir

L'un riu, l'altre es molt morrut,

aquest es net, aquell es brut,

Hi han paissans, hi han militars

hi han capellans y han seglars,

j ni han de malalts, ni han de sans,

catalans y castellans;

hi han de pobres, y de richs,

de lletjos y de boníchs,

ni han d'honrats, ni han de perversos.

lOhl y fins ni han qu'escriuhen versos]
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(Aixà ho dirà d'una manera ponderativa y
quedantse també tot satisfet. Gran pausa).

Els uns ploran, d'altres riuhen

ni han qu'es moren, ni han que viuhen.

Ni han que miran, que no miran

que s'arronsan, que s'estiran

(pausa eindecisió, luego continúa)

L'un du un bastó... ó bé un paraygua

perquè no li toqui l'aygua.

Uns s'estiman com germans

y vinga donars las mans,

o bé sont indiferents,

' o bé sont molt indecents!

.
.Hi-ha qui arma brega y qüestions

que sembla un'orga de rahons;

l'altre predica el Koràn

l'altre... res... balla'l can-càn.

L'altre predica a la trona,

l'altre xiscla, l'altre sona,

l'altre canta, l'altre xiula,

l'altre fa peta una piula,
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l'altre toca la trompeta,

l'altre crida: |Quí ia pètal

(Aqui comensa a acelerarse la relació pro-

Kressh'ament).

L'un fa broma disfressat

l'altre passa fent d'armat;

l'altre fa xibarri y bulla,

l'altre va de cucurulla.

L'un vinga ballà et bolero

l'altre diu iviva Esparterol

y xim xim e himne de Riego,

l'altre estudia per cego

y cop de tocà'l violí

l'altre toca'l cometí

l'altre toca la guitarra

l'altre era amich d'en Pitarra.

Hi ha qui sempre arriba tart

hi hà Acadèmics... de billar

hi hA .1 qui cl palpissot li escau

hi hà qui va vestit de blau

hi han bolerus, hi han xuferus

y donas que son torerus!

V uns xerran per las buUacas
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y altres fan grans alharacas,

s'entenen ó no s'entenen.

N'hi han que van y n'hi han que venen.

Hi hà qui passa, hi hà qui corra

qui s'eixeca, qui s'ensorra.

(Torna and depressaj

N'hi han que baixan, n'hi han que pujan,

n'hi han que arrivan, n'hi han que fujan,

hi ha qui ab cotxe sempre tomba,

hi hà qui s'alsa ab una bomba,

o passa furient, jmacatxo!

com un esmolet borratxo,

o /taf taf! el dia de festa

un tata-móvil qu'empesta.

Y topan y van per terra,

l'un vol pau, l'altre vol guerra

n'hi han que reben, n'hi han que pegan,

que parlan bé, que renegan,

que van ab barco, ab tranvía

o ab carril, y tot lo dia

va passant contínuament

aquet tràfech de la gent

per mar, per terra y l'espay

que aixó es un no acabà mayl

(Pausa llarga; se queda abatut).
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Y aixú passa aquí, à Salóu,

a Pekln, al poble Nou,

a l'Habana, y a París,

a Turquia y a Montlluís,

a Liverpool a Flassà,

a Amsterdam a Cornellà,

y a Londres y a Esparraguera.

[Vàlgam Deul iquína follera!

de Moskou à Sant Celoni

aquet tragí del dimoni

aquet anà, aquet venl

aquet gosà, aquet patí,

aquet moviment etern

que fa del món un infernl

(Pausa abatuda).

lOhl y no's d'ara aquet estat

sinó que sempre hà passat...

després de mils y mils d'anys,

y encara per anys y panys

mentres el món rodarà

aixís aixó's passarà!!!

(Pausa grossa,y exclamà tot reflexiu com vol-

gentinves tigàalgo).
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Ara jo voldria sabé

£per qué tots corren? ;per qué?

iqu'es qu'empeny la çent així?

iel motiu d'aquet tragí?

Ahont van aquestos milions

de milions de gernacions?

;qué fan, qué deuhen volé?

;qu'els hi dona aquet daíé?

íqufn ideal, quin sistema

hi ha al fondo d'aquest problema?

(Gran pausa).

(Se senten tocà las quatre d'un campànd),

I
Comeusa a clarejar; ell s'en adona).

|TéI ara,i temps m'empeny aquí!

y també'm fa corra a mi!

iSaben cap ahónt?

Cap al llitl Vaya, senyors, ibona nit I
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MONÒLEG

iCedassos? jAy,'ayJ íQuína estació es aques-

ta? iHónt dimoni'm deu haver portat el tren?...

Peró, si soch a casa y... si... |aïxó es el meu
quarto!... [AhI Vanws, ja hi caych: tot ho dech
haver somniat... y aix<5 que'm semhlava'l xiulet

d'arribada del tren, era'l del cedassayre que
passa... |Bé! iTant se val! Trobarse lluny dels

parents o que la pesadilla hagi passat, tot es

lo mateix.

Peró ara vostès deuran pensar: ;Y quins pa-

rents, ni quins ravas fregits?... Ja veuran: es-

coltin lo que somniava, y vostès mateixos diran

si tinch o no rahó.

Velshiaquí que jo somniava que tenia un on-

cle. Es a dir, jo ja'n tínch un d'oncle; peró aixó
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no priva que somniés que'n tenia un. Peró, a

dir la veritat, no es pas ben bé això lo que jo

somniava. Lo que jo somniava... era... qu'ell

me tenia a mi.

Jo m'estava a pagès a cal oncle com qui diu

a cal sogre. Peró aquest oncle s'havia casat...

ab una dona... perquè en aquella terra s'estila

aixis... Y lo millor era que la dona se li havia
mort.

Al dia d'enterraria... |mare meva! ]y quin ti-

beri] iSi'n vàrem beure de vi! Tothom estava

mitj biga. Entre tots els convidats al menos
se'n varen fer petar una carrega: (prou ho sé

jo, que'l vaig tenir de pagar! Tant varen beure,

que fins hi va haver qui's va beure l'enteni-

ment.

El meu oncle... ipobre home! Sense dona...

va quedarse viudo y... iqué voü'an que fes?

Res; pera tenir companyia, va tornarse a ca-

sar.,, ab una dona tambc, pcrquc a pagès s'estila

aixís. |Y ves qui ho havia de dir! Alashoras el

[Mare meva, y quin xeflis lo dia d'enterrarlol

El l'enterro d'en Carnestoltasl [Quin tip de xar-

ricar tothóml |En comptes d'una càrrega, du-

gas se'n van beure'ls borratxons dels convi-

dats! Es clar: |com qu'havía deixat momal...

Peró aquest cop el vi si que no'l vaig pagar
jo, el mort va pagarlo.

La meva tia, allavoras, va quedarse viuda.

;Y qué havia de fer, pobra dona, tota sola? Jo
ja ho veig: s'aburria y's va casar. El primer

cop va ser per matar l'home; peró aquest cop
sols va ser per matar cl temps.
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V {may dirfan ab .guí's va casar? Ab un
home... perquè a pagéïi s'estila aíxí.s. Es dir ab

un home: ab un... res.., un xïtxarel-lo, un xim-

ple, un tifa; un xicot més jove que jo, a qui jo

havia donat (.''.iiifcreuciii.^ ilt- ló^ioa... y ell per

fumas de la lògica y venjarse del seu mestre,

no va. voli-T <.[U<: in li tii^ucs més (u, sïri.j vi^ié;

y ell me tutejava, y'm deya nebot, y volia que
jo li digués oncle, y'm volia manar y .. Ay, ay,

ayl iQuantas camàndulasl—Noy,—li vaig dir,—

me'n vaig a casa meva, y si vols res vinam a

veure... y passiu bé tingui!

iNimay que li hagués dit!... Tal dit, tal fet.

L'endemà, ell que se me'n ve a dinar a casa.

Oh, y no'n va pas tenir prou ab un cop, el ban-

darra! L'endeiml passat, ell que torna y'm porta

tota una pila de parents, per alló de que un
convidat en porta un altre. Aqueixos parents

eran els seus germans, que'n tenia tot un ren-

gla, ab las sevas donas... perquè tots estavan

casats ab donas, com s'estila a pagès, L'altre

endemà passat, hi agrega totas las germanas,

casadas també ab els seus respectius homes
com es costum. L'altra dia, ell que sí, que hi afe-

geix encara tota la quitxalla. [Quina barra! jSi

no l'aguanto! [Res!.., iPcró com qu'eran tots de

la família, vàgils a treure fora!

Y lo pitjor de tot era que no'ls agradava res

més que'l conill. Quina feyna se'm va girar a

fer conill a la brasa, conill ab romesco, conill

abalioli... lAlIó no s'acabava may! iOh, y al

cap de pochs dfas, cada matrimoni que'm com-
pareix ab els seus cosins!... jNada! [Ni tots els
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cassadors de la comarca hi podían dar l'abasti

Jo que sí, que dich:—]Que tants romansosl—
Y'ls hi barrejo alguna Uebra. Peró tot se m'ho
fumían els golafres, y alashoras que'ls dono
gat per Uebra. V vcushenaquí fent gat ab
such, gat a la graella, gat ab arròs, gat ab fli-

candó... |V ni per aquestas! iTot s'ho endrapa-

van del mateix modo.

—lAixó s'ha d'acabar, no hi hà més!—vaig
dir

1—[Em caso, si senyor! Jo també'm caso!

[Y veyam si la dona'ls fum a foral jPeró... sf,

la dona! Ella també tindrà parents... iCóm
ferho?... iOh, quina ideal /Nada, nada! jQué
sijíui borda, y fora compromisos!—
Tal dit, tal fet. Me'n vaig al Hospici, veig

una minyona que cull cols al hort, fresca com
una rosa, rossa com un fil d'or. Jo qae m'hi

acosto y li dich:—Noya, fvols casarte ab mi?—
iAb vostè?—'m diu ella obrint uns ulls com
unas taronjas.—Si, ab mi.—La xicota no sabia

lo que li passava. jCasarse ab ün senyor de
pessa llarga! Ab una mica més, l'haurían hagut
de portaria al Hospital, perque's tornava boja.

— jDonch apa, noya! — li vaig dir.— |Tiba y
amunt! iQue vingui'l rector y que .tot seguit

ens casi, que jo ja porto'ls papers llestos!—

No m'havia equivocat. Encara no vam ser

casats, que vetaquí que m'escombra la casa de
parents. |Ayl [Me semblava qu'era al celi Peró
anava massa bé, tot aixó, pera durar gayre. Al
cap de tres dfas me compareix a casa ab dos
guetos. Eran els seus pares, que l'havían reco-

neguda, tot anant a Gracia ab el tramvia, per
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una mitja pesseta foradada que sempre duya
penjada al coll com si fos una medalla. ]Ay,

Deu meu, si'n venen de desgracias per la mo-
neda I

iQué havia de fer] Armarme de paciència y
ficarme als dos guetos a casa. Peró aixó no es

tot. Cada un d'ells tenia germans y germanas,

casats els uns ab donas, y las altras ab homes,
com es costum. Cabalment tots aquells homes

y totas aquellas donas pertanyían a familias

que tenían el mal de la casera, de lo que'n ve-

nia una multiplicació bestial de germans y ger-

manas, cunyats y cunyadas, casats eis uns ab
las altras, y'ls altres ab aquestas, que's for-

mava una complicació dc matrimonis que ni'l

diable ho entenia. Donchs figúrínse que tot

aquest poble se me'n ve a dinar a casa, perquè
jo era'l nebot de tothom, com aquell germà del

Papa que's va morir temps passat, qu'era el tlo

comtín de todos losfieles.

A aquesta família lo que'ls agradava era'l

bou, y sobre tot ab patatas. Res, que passavam
tot el día guisant bou. Bou ab such, estofat,

rosbif, costcllas a U milanesa... iSi'n íeyam de
bistechsl Però nada: ells lots se'ls acabavan.
Aixó encara no era prou. Un dia... (imalehit

dial) un dels de la familia que menjava bou, fa

coneixensa ab un dels de aquella altre familia

que menjava conill, y... jpaml ]troban que son
parents! Y vetaqufque'm cau assobre una pluja

de germans y germanas casats els uns ab do-

nas y las altras ab homes, qu'alló era un may
acabar. Y tots cap a casa falta gent, qu'allí hi
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donan teca. [Mal llampi |SÍ'n va venir de gent!

jNi una pedregada! jAlló semblava'l Judici

final! N'hi havían de grassos, de magres, d'alts,

de baixos, de roigs, de grochs, de bruts, de

nets, de richs, de pobres, d'ordinaris, de fins,

de sabis, de burros, de polítichs, d'impolítichs,

dc. paisans, de militars, de seglars, d'cclesiàs-

tichs, de senyors, de menestrals, de fusters,

manyans, manobres, sastres, llauners, herbo-

laris, barbers, mctjcs, apotecaris, carreters,

cotxeros, mariners, diplomatichs, toreros, bo-

leros, xtifleros, y fins moros, negres y xinos...

]Tots els dimonis del infern! jN'arribaban dels

aforas, de pagès, de Valencià, d'Andalusia,

d'Aragó, de Navarra, de Madrit, del estranger:

de Fransa, de Rússia, d'Italía, d'Inglaterra, de

Turquia, de Filipinas y de l'Habanal |De totas

las quatre parts del món venlan parents a

casal... ]Jo crech que fins en queyan de ia

lluna!

Las companyías dels camins de ferro van
comensar a fer rebaixas de preus; també van
organisar trens d'iday vuélta. Els vapors van
anunciar ïorütias cxprcsas, a dia fixo, dels scnH

respsctius ports... No'ls en dich res de las tar-

tanas y ómnibus, que no s'entenían de feyna.

Els duyan pitjats com carn de butifarras. |Fíns

l'inglés va tractar de fer un tranvia de vapor
qu'arribés a la porta de casa... |Ay! Jo no sa-

bia ahont ficarlos.

De primer vaig llogar tota la casa, y vingan
taulas per tots els pisos, Fins ne vaig posar al

soterrani, al terrat y a dalt del colomar. Peró
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Icàl No n'hi havia prou. Jo que .prench per su-

cursal a cal Estevet. Tampoch hi bastava. Tot

cl pla de la Boquería pic rtc gent qu'esperava

tandal A ca'n Cap de Creus desseguida va ser

ple; a la fonda d'Espanya, a la de Sant Antoni,

al Sabre, a cal Padre, a ca'n Dos y Dos, a Bona
Vista, a la Satalfa, al Continental, al Colón, a.

las Quatra Nacions, a l'Orient al tall de baca-

llà, a l'Edèn, a cal Afarta pobres, al Ninot..

|May n'hi havia proul

Al últim... jo que tinch una idea. Vaig recor-

darme d'aquella gernació de federals que va
reuní rsc a !a Biicl·illcra pel mcctiii:: d'en l'i v

Margall, y tot seguit jo que rac n'hi vaig, enca-

rrego un tiberi per tothom a pela per barba, v

que me'ls fessin esperar forsa dihent que rarròs

ja's cou... |y vingan parents cap amuntl
Tan bon punt varen serhi tots, jo que me'n

vaig a cal general, y li faig dir per l'ordenansa

que necessito vé.urel Resseguida, desseguida,

que's tracta de la salvació de la pàtria. Él ge-

neral, qu'es un home molt campetxano, inme-
diatament va ferme entrar.

—Deu lo guart—H vaig dir.—Vinch a denun-
ciarlt qu'en aquest mateix moment estan re-

unïntse lot unaixSm de con.-piradnrs, qu'aixis

que sigui fosch... |pam! |baixan ydonan el cop!

— iBurrango!—'m va respondre.— iDonchs no
hi ha burrango que hi valga si vostè s'adorm!
—;Y quin programa portan?-Ees, una fridle-

ra: suprimiro tot.— £Tot?— Sí, senyor: |totl iNi

trono ni trona, ni matrimoni ni patrimoni, y la

república del Fanal!— |Caratsusl (V ahónt son?
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—Ja li diré. Després d'haverse posat d'acort

pera feria gran btilianga, ara dinan tots plegats

aquí a la montanya, perquè aqueixos tnanos

son de la secta d'aquells que diuhen que d'a-

quest món no se'n treu sinó lo que s'hi fica.

íCuyti, vagi y agafilsl—Peró £ahónt son? me
diu, pegant un brinco. — |A la Budatlera! [Allí

hont se van reunir els federa ls 1 —Nada: deixim

pendre la faixa y dos regiments, y me'n vaig

a agafarlos.

Y tal dit, tal. Se n'hi va, me'ls volta y /Alto'l

Rey! VetelsaquI tots amarrats. Peró'ls apuros

van ser per'emportarsels. iCom que n'hi havia

tants!! Se van haver de menester tots els cotxes

de plassa, els del Sport, els de ca'n Francisquet,

els del Andreu, varios faetons particulars, els

carros de la riba, els Rippers, els tranvías, els

ómnibus, las tartanas, totas las conductoras de
mobles, y fins tots els carretons de lloguer pels

qu'estavan pets.

[Tot aixó va ser precis pera portar la meva
parentela a la Gariolal Sí, peró... ;a quina? La
presó desseguida'n va ser plena, y aixó que'ls

hi estibavan com. arengadas al barril. La gale-

ra, '1 presiri, la casa de correcció, las Dressa-
nas. Montjuích, el pontón... y fins van haver de
llogar la plassa de Toros, l'Ateneu, el Foment
de la Producció Nacional, la Universitat, els

edificis del Parque, els Docks, y qué sé jo que
més, pera ficàrloshi!

Jo que'm veig lliure per un moment, dich:—

jAquesta es la meva!—V cap al carril falta

gent. |Cap a terra de salvatjes, de moros, hont
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ningú'S casi y no s'hi conegui la familial—;Per

ahónt vol cl billet?—me diu aquell mestre de la

finestreta.— iPel país més lluny que hihagil—Me
dona un cartró blau, li tiro un grapat de mone-
da, y sens esperar que'm torni'l cambí'm fico al

tren, tanco fa portella del vagó, y comensa a

rodar, y roda que rodaràs, ab alló patata... pa-

tata... patata... patata... patata... patata...

patata... tdpal·i, tiipnlii-, Tiipala, tdpala, tdpa-

la, tdpala; rehira de bet, tdpala, tdpala, tdpa-

la, tdpala, rehira de bet; borrego, borrego, bor-

rego, borrego; tdpala, tdpala, tdpala, tdpala;

patata... patata... patata... patata... jo't toch,

prou... jo't toch, prou... prou... prou... prou!
Un xiulet, y jCedassos! ja havia arribat, anava
a saltar del tren, y...'m desperto,'m troho aqui, y
veig que tot ho havia somniat. V ara dissimulin.
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REFLEXIONS FILOSÓFICAS

D'UN BARRET DE RIALLAS
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MONÒLEG

L'escena represen un carre ab í'aparadó d'una sombr<rfa,

un s'cl contempla y diu, tot capficat;

De vegadas, sota de barrets bonichs s'hi veu-

hen caps ben bonichs; y sota de barrets lletjos

s'hi vehuen caps que son lletjos,.. Però, sota de

barrets molt lletjos, tambú hi han caps molt bo-

nichs, com sota de barrets bonichs hi han caps

que son ben lletjos.

iQué n'hi han de caps que no tenen cap ba-

rretl... iy que n'hi han dc barrets que no tenen

cap capi... Tant mateix... son bén tristos los

barrets a casa de'ls sombrerers sense'ls seus

respectius caps... perquè'ls barrets necessitan

caps, com los caps necesitan barrets. Ja ho

diu'l ditxo: tans caps, ians barrets; sí, senyor;

gflgsgl
Google



56

Els barrets tenen dret a cap, com los caps te-

nen dret a barret.

Quant i'v veü'aiiíL-. vci^ aiiMin* cíi]^ que sVn>

pï'otüin aqvu-is ptih]-i;ï hiü'i'üis, y que aquests

barrets van d'alló més bé en aquests caps, me
sembla veure un somrís de'ls barrets, somrís

de contento, d'haver irobat los seus caps, som-

rís qu'armonisa ab lo somrís dels caps contents

d'haver trobat als seus barrets. [Ohl es una

diada pels barrets lo mateix que ho es pels capsl

***

L |Qué tristos estàn els barrets nous quant no

han trobat pas el seu capi.

Pero molt més tristos que'ls barrets nous, que

may han tingut cap cap, ho estàn los barrets

veiba, iliATúpil* aiiuiiniils, Jcsdenyato ja per

tota mena de caps, havent passat del cap del

elegant al del menestral, del cap del menestral

al dol estudiant dc capella, y del cap d'aquest a

la mà del pobrel Quant un barret ha sufert ja

totas las sevas transmigracïons descendets,

quant ha sigut barret d'upa, barret remontat,

barret bisbarí y barret de pobre...
]
pobre ba-

rret!!! ja no l'hi queda res d'aquell primitiu es-

tat tan llustrós en que ab orgull podia conside-
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rarse barret digne de protegir lo cap del •homo

sapiens de Linneo». Y en aquest estat, l' infelfs

barret, plé de recors dels caps que successiva-

ment ha protegill enfangat, atropellat, sense

íorma de lo que fou algun temps, despreciat

pels caps de'ls que passan, que se'l miran de

cap a peus, sols per arriarli alguna puntada de

peu que'l fa rodar ignominiosament, en aquest

estat lo pobre barret, al cap de sas vellesas, cau

en las despiadadas mans de l'escombriayre que

l'arreplega y'l esposa a la vergonya dalt d'un

pallé com cap de reo dalt del catafalchl Y l'in-

íclis tí qu'estarse allí fins que acaba ab ell lo

temps, destructor de barrets, com de tot lo ele-

vat y que té llustre I

iPobres barrets abandonats dels seus capsl

iNo puch pcnsarhi sense que l'ingratitut dels

caps me fassi plorar sobre la sort dels barrets!

No vos en ritu pas, orgullosos sobre'ls vostres

caps, vosaltres, barrets flamantsl íquí potsé

vos creyéu duenyos per sempre dels caps que

vos portan?

La sort es igualment implacapble per tots

los barrets, lo mateix que ho es per tots los

caps.
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Quant jo veig tants de barrets que sembla

qu'esperan als sèus caps, quan jo veig tants de

caps a la sombra de'ls seus respectius barrets,

quan jo reflexiono qu'es lo barret lo que va

sobre'l cap, y qu'es lo cap lo que va sota del

barret, y que cap cap de c:ip «ran home s'ha

elevat may més que'l seu barret, francament,

no se si'ls barrets han sigut fets pels caps, o si

son los caps los que han sigut creats pels

barrets.

***

iSi'l barret serà superior al cap?

;Si'l cap serà superior al barret?

Meditém.

Un, pot ficà'l cap dins del barret, com por fi-

carse'l barret al cap.

Un, pot deixarse lo barret penjat ab un clau,

pero no s'hi pot deixar el seu cap.

Los clowns fan rodar els barrets; las dortas

fan rodar els caps. Lo vent s'emporta'ls ba-

rn-ls; pcl'O no s'emporta'] caps. Mes si un s'om-

pla'l cap de vent, potser que perdi'l cap sense

perdre'l barret.

íQu'es lo que veu un dalt d'una trona? Una

multitud de caps; pero no veu cap barret. V si

s'en puja al campanar, no més veurà que ba-

rrets; pero no veurà cap cap.
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iBa, bal per més qu'hi barrini, res ne trech en

net. N'hi per tirar lo barret al foeh; lo cap ja'm

roda, y encara'm dirian que soch un barret de

riallas o un. sense cap ni peus qu'estí tocat del

bolet; acabem]

Sí may trobeu alguns barrets qirestiguin bé

a ne'ls seus caps, si may vcyOu alguns caps ben

contents dels seus barrets, deixéu los barrets

als caps; deixéu los caps als barrets.
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VOLÚM EN PREMPSA

Fugint del Llot

Rafel Folch y Capdevila

La Biblioteca Nova Catalunya té per

objecte popularisar els llibres entre '1

poble, permetentli adquirirlos a preus

ínfims, y despertar en ell l'afició a la

lectura de que tant mancat se troba

avuy en dia. Adhuch, contribuir a la

vulgarisació dels mellors escriptors y
pensadors de nostra terra y facilitar als

joves la entrada en el camp literari que

tant difícil s'havia fet aquí ahont per el

poch consúm de llibres, la seva impres-

sió resultava caríssima e impossible de

lograr per qui no's prengués l'art litera-

ri com un sport y disposés de cabals

pera donarse aquest gustos.
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que la Biblioteca Nova Catalunya im-:J

primeix, responent a las demandas ijuaf

de tot arreu de Catalunya se li han fet

faran factible el nostre objecte que'

sintetisa en dbs extrems?"

Fer de la literatura que fins ara ha

vfa sigut un luxo, un art remunerat.

Fer un llegidor de cada fill del pot^

català.
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